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RESUMO 

 
O filo Mollusca representa um dos grupos com maior conhecimento taxonômico, porém, pouco se sabe sobre 
a fauna malacológica do Parque do Ingá e da planície de inundação do alto rio Paraná, sendo os estudos 
sobre a fauna associada à gastrópodes ainda escassos ou inexistentes. Neste estudo foram coletados 
moluscos do Parque do Ingá, considerado uma APP (Área de Proteção Permanente) no município de Maringá, 
PR, e da planície de inundação do alto rio Paraná, que está contida na APA (Área de Preservação Ambiental) 
Ilhas e Várzeas do rio Paraná, próximo ao município de Porto Rico, PR. O objetivo deste estudo foi analisar 
a fauna comensal associada à moluscos destas localidades. Indivíduos das famílias Glossiphoniidae, Nadidae 
e Temnocephalidae foram encontrados em associação com gastrópodes das espécies Aylacostoma sp., 
Biomphalaria sp., Melanoides sp., Physa sp. Pomacea sp. 1 e Pomacea sp. 2. Este trabalho demonstra a 
diversidade da fauna associada à moluscos e reforça a importância da conservação e de estudos futuros. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Comensalismo; Moluscos; Parque do Ingá; Porto Rico; Rio Paraná. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mollusca é um dos grupos mais diversos do reino animal, representando o segundo 
maior filo em diversidade e sucesso evolutivo, possuindo aproximadamente 200 mil 
espécies (PONDER; LINDBERG, 2008), sendo Gastropoda a classe com maior expansão 
em ambientes terrestres e dulcícolas (BROWN; LYDEARD, 2010). O estudo da fauna 
malacológica de lagos é importante para a geração de conhecimento sobre as espécies 
presentes nestes locais, bem como auxiliar no controle de espécies invasoras, na 
identificação de relações de parasitismo e comensalismo e na verificação do equilíbrio 
populacional das espécies (MASSARA et al., 2012). Dentre outras possibilidades, moluscos 
são hospedeiros de trematódeos digenéticos, como Schistosoma mansoni Sambon, 1907, 
causador da doença barriga d’água (KATZ; ALMEIDA, 2003).  

Além da atuação de moluscos gastrópodes como hospedeiros de digenéticos, outros 
indivíduos podem associar-se à moluscos em interações comensais (DAMBORENEA; 
BRUSA, 2008). O comensalismo trata-se de uma relação entre duas espécies em que os 
indivíduos de uma espécie são beneficiados, enquanto os indivíduos da outra espécie não 
são beneficiados, nem prejudicados (CAIN; BOWMAN; HACKER, 2018). Nessa relação, 
gastrópodes podem servir como ponto de fixação, abrigo ou local de alimentação para 
distintos organismos (DE-CARLI, 2014).  

Neste estudo foram realizadas coletas de moluscos das espécies Aylacostoma sp., 
Biomphalaria sp., Melanoides sp., Physa sp., Pomacea sp. 1 e Pomacea sp. 2 para 
avaliação da presença de animais comensais.  
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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Os moluscos foram coletados no Parque do Ingá, localizado no município de 
Maringá, Paraná, na Lagoa da gruta da Santa e na Lagoa do Parque Japonês (23º25’29’”S, 
51º55’48’’O) (liberação cedida pela Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, 
número 32520/2018) entre os meses de julho de 2018 a maio de 2019, totalizando sete 
coletas. Moluscos também foram coletados no ressaco do Pau Véio (22°44’50’’S, 
53°15’11’’O), que pertence a planície de inundação do alto rio Paraná, em maio de 2019. 
Foram coletados 324 espécimes de cinco espécies de moluscos no Parque do Ingá com o 
auxílio de redes puçá e 22 espécimes de duas espécies de moluscos foram coletados 
manualmente em macrófitas no ressaco. Os moluscos foram mantidos vivos em um 
aquário, onde foram eviscerados posteriormente, examinados e foram encontrados 
diferentes organismos em associação com os mesmos, em sua maioria integrados à região 
do manto e no umbílico. Estes organismos foram separados e colocados em tubos com 
álcool 70% para análises morfológicas. Os organismos foram corados segundo a 
metodologia de sequência para coloração de helmintos pelo carmim de Amato, Boeger e 
Amato (1991) e foram montadas lâminas para análise em microscopia de luz. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 No estudo foram coletados um total de 346 espécimes de gastrópodes, sendo que 
170 tinha alguma associação com comensais. Entre os grupos encontrados representantes 
do filo Annelida das classes Hirudinea (Glossiphoniidae) e Oligochaeta (Nadidae) e 
indivíduos do filo Platyhelminthes (Temnocephalidae) (Tabela 1). 
 
Tabela 1 - Espécies de moluscos e comensais coletados no Parque do Ingá e em Porto Rico – PR.  n= 
Número de moluscos analisados, p= prevalência, PIARP= planície de inundação do alto rio Paraná.  
 

Moluscos Localidade n p (%) 

Número de comensais encontrados (Intensidade 
média de comensais por espécime de hospedeiro) 

Glossiphoniidae Naididae Temnocephalidae 

Aylacostoma sp. Parque do Ingá 32 25 - 24 (3) - 

Biomphalaria sp. Parque do Ingá 97 80,4 6 (0,1) 422 (5,4) - 

Melanoides sp.  Parque do Ingá 67 20,9 1 (0,1) 17 (1,2) - 

Physa sp. Parque do Ingá 85 63,5 - 145 (2,7) - 

Pomacea sp. 1  Parque do Ingá 43 9,3 - 4 (1) - 

Pomacea sp. 1  PIARP 10 60 - 5 (0,8) 2 (0,3) 

Pomacea sp. 2  PIARP 12 50 - 11 (1,8) 31 (5,2) 

  

A família Glossiphoniidae Vaillant, 1890, é representada por hirudíneos que 
possuem uma probóscide para alimentação de hemolinfa de invertebrados e são os únicos 
anelídeos que possuem cuidado parental de sua prole (LIGHT; SIDDAL, 1999). Dentro de 
de Glossiphoniidae o gênero Helobdella Blanchard, 1896 inclui 48 espécies registradas na 
América do Sul, algumas das quais podem viver em associação com moluscos, Helobdella 
triserialis, por exemplo, associa-se com Pomacea canaliculata (Lamarck, 1822) e Pomacea 
diffusa Blume, 1957, sendo que esta associação pode promover proteção e nutrição para 
as sanguessugas (DE-CARLI, 2014). 
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A família Naididae Ehrenberg, 1828, compreende um grupo de oligoquetas aquáticos 
(BRINKHURST; JAMIESON, 1971). Neste grupo estão espécies de vida livre, detritívoras, 
herbívoras e carnívoras (PINDER; OHTAKA, 2014). Espécies desta família podem habitar 
a cavidade do manto de caramujos, reduzindo a infecção de parasitas por se alimentarem 
de larvas de trematódeos (RODGERS et al., 2005; ZIMMERMANN et al., 2011). A presença 
de organismos associados, por exemplo, à Biomphalaria spp. dificulta e até impede a 
infestação de Schistosoma mansoni devido ao grande número de indivíduos que se alojam 
dentro das conchas, diminuindo o espaço disponível na cavidade do manto (MICHELSON, 
1964). Algumas dessas espécies existem em duas formas, uma comensal, ectossimbiótica 
e uma forma parasita presente no rim de moluscos (SMYTHE et al., 2015). Indivíduos de 
Naididae já foram relatados em mais de 40 espécies de caramujos de água doce de pelo 
menos 10 famílias, principalmente membros de Lymnaeidae, Physidae e Planorbidae 
(BUSE, 1974; SMYTHE et al., 2015). 

 Já a família Temnocephalidae Monticelli, 1899, inclui 12 gêneros, dos quais apenas 
Temnocephala Blanchard, 1849 é representado na América do Sul e Central. Quatro 
espécies de Temnocephala são comensais de moluscos, Temnocephala iheringi Haswell, 
1893, encontrado na cavidade do manto de Pomacea canaliculata Lamarck, 1822, 
Pomacea lineata Spix, 1827, Asolene platae Maton, 1811 e Pomella megastoma Sowerby, 
1825, Temnocephala rochensis Ponce de León, 1980 e Temnocephala haswelli Ponce de 
León, 1989 em P. canaliculata, e Temnocephala lamothei em Pomella megastoma 
(DAMBORENEA; BRUSA, 2008). 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além da importância de moluscos como hospedeiros intermediários (paratênicos) de 
digenéticos, estes indivíduos se mostram relevantes em diferentes relações comensais. Em 
nosso trabalho, novas associações foram registradas com comensais e moluscos de 
diferentes espécies além de novos registros de localidade. Em futuros trabalhos, os 
organismos serão identificados em níveis taxonômicos menores.  
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